בית כנסת

"בית יוסף"
*** *** 2108 Ocean Parkway Brooklyn, N.Y. 11223
מאת :הרב אהרן פרחי
נשיא :אלי לוי

הפטרה :שוש אשיש

מקאם :נאווה
פרשת נצבים
 24בספטמבר2022 ,
עלון מספר 1114
כ"ח אלול ,תשפ"ב
הדלקת נרות  * 6:33שקיעה  * 6:51שיר השירים  6:20ואח"כ מנחה ליל שבת * שחרית שבת 8:15
מנחה שבת  * 6:10מוצאי שבת  ,7:31וע"פ רבנו תם  * 8:01זמן טלית  * 5:36שעה זמנית 70:00
עלות השחר  * 5:22נץ החמה  * 6:46מנחה חול  * 6:25ערבית מנין מוקדם  * 5:58צאת הכוכבים 7:26
סוף זמן קריאת שמע  * 8:52סוף זמן עמידה  * 10:02חצות היום והלילה 12:47

התרת נדרים במוצאי שבת 24 ,בספטמבר  ,2022לאחר ההבדלה
-----------------------

יום ראשון של ראש השנה
( 26בספטמבר)2022 ,

הדלקת נרות ערב ראש השנה  * 6:29שקיעה  * 6:47מנחה ליל ראש השנה 6:30
שחרית יום ראשון  * 8:00מנחה יום ראשון  6:10ואחריה סדר תשליך ואחריה ערבית

יום שני של ראש השנה
( 27בספטמבר)2022 ,

הדלקת נרות ליל שני קודם הקידוש  * 7:21שחרית יום שני 8:00
מנחה יום שני  * 6:15מוצאי ראש השנה 7:26

צום גדליה

(יום שלישי 28 ,בספטמבר)2022 ,
הצום מתחיל בשעה  5:26בבוקר ,מנחה יום הצום בשעה 6:15
ומסתיים בשעה  ,7:10למחמירין בשעה .7:19

-----------------------

פרשת וילך

מקאם :חסיני

הפטרה :שובה ישראל

 1באוקטובר2022 ,
ו' תשרי ,תשפ"ג
הדלקת נרות  * 6:20שקיעה  * 6:38שיר השירים  6:15ואח"כ מנחה ליל שבת * שחרית שבת 8:15
מנחה שבת  * 6:00מוצאי שבת  ,7:19וע"פ רבנו תם  * 7:49זמן טלית  * 5:45שעה זמנית 68:00
עלות השחר  * 5:31נץ החמה  * 6:53מנחה חול  * 6:15ערבית מנין מוקדם  * 5:49צאת הכוכבים 7:14
סוף זמן קריאת שמע  * 8:55סוף זמן עמידה  * 10:03חצות היום והלילה 12:45
התרת יום הכיפורים במוצאי שבת וילך  +יום שני 3 ,באוקטובר  ,2022בשעה 6:35

-----------------------

יום הכיפורים

( 5באוקטובר)2022 ,
הדלקת נרות ליל יום הכיפורים  * 6:14שקיעה  ,6:32ורק עד שעה זו ניתן לברך על הציצית.
אחרי זמן זה אין מברכים על הטלית * התחלת הצום  * 6:25שחרית יום הכיפורים 8:00
מנחה יום הכיפורים  * 3:45תפילת הנעילה  * 6:00סיום הצום 7:12
מוצאי יום הכיפורים  * 7:12רבינו תם 7:42

-----------------------

הפטרה :וידבר דוד

מקאם :ביאת
פרשת האזינו
 8באוקטובר2022 ,
י"ג תשרי ,תשפ"ג
הדלקת נרות  * 6:10שקיעה  * 6:28שיר השירים  6:00ואח"כ מנחה ליל שבת * שחרית שבת 8:15
מנחה שבת  * 5:50מוצאי שבת  ,7:08וע"פ רבנו תם  * 7:38זמן טלית  * 5:53שעה זמנית 67:00
עלות השחר  * 5:39נץ החמה  * 7:00מנחה חול  * 6:05ערבית מנין מוקדם  * 5:39צאת הכוכבים 7:03
סוף זמן קריאת שמע  * 9:00סוף זמן עמידה  * 10:07חצות היום והלילה 12:43

חג סוכות

( 10ו 11-באוקטובר)2022 ,
הדלקת נרות ליל יום ראשון  * 6:06שקיעה  * 6:24מנחה ליל סוכות 6:10
שחרית יום ראשון של סוכות  * 8:15מנחה יום ראשון  * 6:00הדלקת נרות ליל שני 7:00
שחרית שני ימים  * 8:15מנחה יום שני  * 6:00מוצאי יום טוב 7:03

שבת חול המועד

( 15באוקטובר)2022 ,
הדלקת נרות ליל שבת חול המועד  * 5:59שקיעה 6:16
מנחה ליל שבת  * 6:00שחרית שבת  * 8:15מנחה שבת 5:40
מוצאי שבת  * 6:57רבינו תם  * 7:27מנחה חול 5:55

הושענא רבא

( 16באוקטובר)2022 ,
מתחילים הקריאה בשעה  * 11:30שחרית הושענא רבא  * 5:51זמן טלית 6:04

שמיני עצרת

( 17באוקטובר)2022 ,

הדלקת נרות  * 6:56שקיעה  * 6:13מנחה ליל החג  * 6:00שחרית יום שמיני עצרת 8:15
הקפות אחרי מוסף מנחה שמיני עצרת  * 5:45הדלקת נרות ליל שני של החג קודם הקידוש 6:49
* הקפות אחרי ערבית

שמחת תורה

( 18באוקטובר)2022 ,
שחרית  * 8:15מנחה יום החג  * 5:50מוצאי החג  * 6:52מנחה חול 5:55

-----------------------

פרשת בראשית

מקאם :ראשט

הפטרה :כה אמר

 22באוקטובר2022 ,
כ"ז תשרי ,תשפ"ג
הדלקת נרות  * 5:48שקיעה  * 6:06שיר השירים  5:45ואח"כ מנחה ליל שבת * שחרית שבת 8:15
מנחה שבת  * 5:30מוצאי שבת  ,6:47וע"פ רבנו תם  * 7:17זמן טלית  * 6:12שעה זמנית 63:00
עלות השחר  * 6:00נץ החמה  * 7:15מנחה חול  * 5:50ערבית מנין מוקדם  * 5:23צאת הכוכבים 6:42
סוף זמן קריאת שמע  * 9:09סוף זמן עמידה  * 10:12חצות היום והלילה 12:40

מברכים ראש חודש חשוון בימים שלישי ורביעי 25 ,ו 26-באוקטובר2022 ,

כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל ,אמן!
האשה בעלת חסד ולב טוב הגברת ויוליט אללחם ובניהם לברכה ולהצלחה,
וה' יברך אותם ברוחניות ובגשמיות ,ולע"נ אביה המנוח עובדיה בן קרז
ואחיה המנוח רחמים בן ביללה ואמה ביללה בת כחילה ע"ה אמן.

המעונין ליצור קשר עם הרב אהרן פרחי)646( 552-3412 :
המעונין לתרום לעלון שבועי זה ישלח את תרומתו ל:
VaaD Tehilim Torah, c/o R’ A. Farhi
2415 Ocean Parkway, Brooklyn NY 11235
_______________________________ נא לא לעיין בעלון זה בשעת התפילה או קריאת התורה _______________________________

דינים של יום הכיפורים

 - 1חובה על כל אחד שיבקש מחילה בערב יום הכיפורים מאביו
ואמו על כל מה שחטא ופגע בכבודם .ומי שאינו עושה כן נקרא
חוטא ,ומזלזל בכבוד אביו ואמו .ועל ההורים שימחלו להם
בליבם ,אפילו אם לא ביקשו מהם סליחה.
 - 2גם הבעל והאשה ימחלו זה לזה על כל אשר חטאו אחד כלפי
השני במשך כל השנה ודיברו בכעסם דברים אשר לא התכוונו
בלבבם .וכן תלמיד יבקש מחילות מרבו ונהגו שהחזן או הרב
יכריזו בבית הכנסת קודם תפילת כל נדריי" :רבותי תמחלו זה
לזה" והקהל עונים "מחלנו".
 - 3כשם שצריך לשוב מעבירות שיש בהם מעשה ,כגון חילול
שבת ,גזל ,עריות ,וכו' ,כך צריך אדם לחפש במידות רעות שיש

בו .ולשוב מן הכעס ,מן האיבה ,מן הקנאה ,מן ההיתול ,מרדיפת
הממון והכבוד ,מרדיפת המאכלות ,וכיוצא בזה .ואלו העוונות
קשים יותר מאותם שיש בהם מעשה.
 - 4מי שטעה ובירך על איזה מאכל או משקה ביום
הכיפורים ונזכר לפני שאכל אין לו לטעום מעט אלא יאמר:
"ברוך שם כבוד ומלכותו לעולם ועד" אחר הברכה שבירך
בטעות .אבל בשאר ימי התעניות אם שכח ובירך על איזה מאכל
שהוא ,או משקה .יטעם מעט כי שלא תהיה ברכתו לבטלה.
 - 5צריך אדם לפייס חברו קודם יום הכיפורים אם ציער או
הכלימו או גרם לו איזה נזק בגופו או בממונו .והמוחל לא יקשה
את ליבו ולא יהיה אכזרי מלמחול .שכל המעביר על מידותיו
מעבירים לו על כל פשעיו ,ואם הוא לא מוחל ,גם עוונותיו אינם

נמחלים.
 - 6בעשרת ימי תשובה אומרים "המלך הקדוש" ואם טעה :אך
נזכר בתוך כדי שיעור זמן אמירת "שלום עלך רבי" ומיד תיקן
ואמר" :המלך הקדוש" יצא .ואם נזכר לאחר שיעור זמן דיבור
"שלום עליך רבי" חוזר לראש התפילה .ואם נזכר לאחר
שהתחיל "אתה חונן" ואפילו אם אמר רק תיבת אחת "אתה"
דינו כאילו נזכר לאחר דיבור ,וחוזר לראש התפילה והמסתפק
אם אמר "המלך" או לא אמר ,גם כן חוזר לראש התפילה.
 - 7שליח ציבור שטעה בחזרה ולא אמר "המלך הקדוש" חוזר
לתחילת ברכת "אתה קדוש" ,ואינו חוזר לראש התפילה מכיוון
שענו הציבור קדושה ,נחשבת ברכת "אתה קדוש" לברכה בפני
עצמה.
 - 8אם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט במקום "המלך
המשפט" אם נזכר תוך כדי דיבור ,מיד מתקן ואומר "המלך
המשפט" ואם נזכר לאחר כדי דבור ,חוזר לתחילת ברכת
"השיבה" וחותם "המלך המשפט" ממשיך משם והלאה על
הסדר .אפילו אם נזכר באמצע "אלוקי נצור" שאמר "מלך אוהב
צדקה ומשפט" חוזר לברכת "השיבה" וממשיך על הסדר .אבל
לדעת "בן איש חי" אינו חוזר .והוא הדין אם התעורר בו ספק
אם אמר "המלך המשפט" או לא ,חוזר לברכת "השיבה" ואם
סיים תפילתו ,חוזר עמידה ויעשה קודם לכן תנאי לתפילה
"נדבה".
 - 9אם שכח ולא אמר בעמידה "זכרנו לחיים" ו"מי כמוך"
ו"כתוב לחיים טובים" ו"בספר חיים" ,אם שכח לא אמרם ,אם
נזכר לפני שהזכיר ה' בחתימה ,חוזר ואומרם כתיקונן .אבל אם
הזכיר שם ה' בברכה של חתימת של אחד מהם ,ימשיך תפילתו
ולא יחזור לאומרם אלא יאמרם בסיום "אלוקי נצור" אבל
"זכרנו לחיים" דווקא .יאמרה באמצע "שמע קולנו" ואם שכח
ולא אמרה ב"שמע קולנו" יאמרה בסיום "אלוקי נצור".
 - 10בשבת כשאומרים אבינו מלכנו אחר החזרה מדגלים
"חטאנו לפניך" וכן מדלגין "מחול וסלח" וגם "מחוק ברחמיך"
וכו' וגם "כתבנו בספר מחילה וסליחה וכפרה".
 - 11אם השליח ציבור טעה בליל שבת ולא הזכיר בברכת מעין
שבע "המלך הקדוש" אם נזכר קודם חתימת הברכה חוזר ל"מגן
אבות" ומתקן ,ואם נזכר לאחר שחתם "מקדש השבת" שוב אינו
חוזר.
 - 12מנהג יפה לטבול בערב יום הכיפורים במקום טהרה .ואם
אינו יכול ,יעמוד תחת סילון וישפוך מים על גופו כשתי דקות
וחצי ,ואפילו מים חמים מספיק.
 - 13מברכים על הדלקת נרות בבית :אשר קדשנו במצוותיו
וצוונו להדליק נר של יום הכיפורים.
 - 14אסור אפילו להושיט אצבעו במים ,ובשחרית נוטל ידיו עד
סוף קשרי אצבעותיו.
 - 15כהן שנוטל ידיו לברכת כהנים נוטל כל היד כמו בשאר ימות
השנה.
 - 16הנועלים נעלי עור ביום הכיפורים ,מלבד האיסור שעושים
שעוברים על דברי חכמים ביום קדוש זה ,עוברים על אסור
טלטול והוצאה לרשות הרבים כמו השבת.
 - 17אסור לגעת באשתו כאילו היא נידה.
 - 18אסור לגדול לגעת במאכלים ביום הכיפורים אלא לצורך
האכלת הקטן.
 - 19מעוברות ומניקות מתענות ומשלימות ביום הכיפורים.
 - 20חולה או יולדת שמותר להן לאכול ביום הכיפורים ,אינם
צריכים לקדש תחילה ,גם כשחל בשבת ,אבל מזכירים יעלה
ויבוא בברכת המזון ,ואומרים "ביום הכיפורים הזה" .ואם שכח
אינו חוזר .וכל זה שאכל פרוסה של פת שמשקלה  30גרם.
 - 21חולה האוכל ביום הכיפורים ,כיוון שאוכל פחות מכשיעור,
אינו מברך על נטילת ידיים.
 - 22אם מתעטף בטלית בליל הכיפורים אחר השקיעה )השקיעה
בניו יורק בשעה  )6:32אינו מברך .ואם פשט טליתו ביום
הכיפורים ובפרט אחרי מנחה ,ושהה כחצי שעה ,צריך לחזור
ולברך על הטלית .וכן גם אם החליף בטלית אחרת יברך.

 - 23על פי הקבלה מצוה להרבות במחיר קניית ספר תורה של
"כל נדריי" כל מחיר שיש באפשרותו.
 - 24הש"צ או הזוכה בספר "כל נדריי" מברך בקול רם
"שהחיינו" ויכווין להוציא את הקהל .והקהל גם כן יכוון לכך.
ולכן אל יענו אחריו ברוך הוא וברוך שמו .ובעת שאין כל שליחי
ציבור יודעים לכוון להוציא ידי חובה ,נהגו שכל אחד מהקהל
מברך בלחש "שהחיינו" עם שליח צבור ,ולכן אינם עונים אמן
אחר ברכת הש"צ ,אלא אם כן סיימו הברכה קודם השליח צבור.
 - 25בברכת השחר לא יברך "שעשה לי כל צרכי" ואם שכח וברך
יש לו על מי שיסמוך.
 - 26אם טעה ואמר בנעילה "כתבנו" במקום "חתמנו" יצא.
 - 27אם עדיין לא שקעה החמה אין לתקוע ,אבל תוך זמן בין
השמשות מותר לתקוע שהתקיעה חכמה הוא ולא מלאכה.
 - 28הטועה במוצאי יום הכיפורים ואמר" :המלך הקדוש" או
"המלך המשפט" או "זכרנו" אינו חוזר.
 - 29המנהג בכל תפוצות ישראל לעשות כפרות קודם הכיפורים
ומנהג זה יסודו בהררי קודש עוד מימות הגאונים.
 - 30קטן או קטנה שהם פחות מתשע שנים ,אינם מתענים כלל.
ואפילו תענית שעות ,אבל אם הם בני תשע שנים ומעלה מחנכים
אותם לצום כפי כחם .אבל לא נותנים להם לאכול ולשתות
בלילה.
 - 31קטן או קטנה שהשלימו  11שנים ויום אחד ,אם בריאים
יתענו כל היום ,ואם לא יתענו עד חצות היום .אבל נערה בת 12
שנים ויום אחד ונער בן  13שנים מתענים ומשלימים כמו גדולים.
 - 32יולדת בתוך שלושה ימים ללידתה דהיינו תוך שבעים
ושתיים שעות משעת הלידה ,אסור לה להתענות ,אבל בתוך
שבעה ימים ללידה אם אמרה צריכה אני ,מאכילים אותה ואם
לא אין מאכילין אותה ,יותר משבעה ימים הרי היא כאשר כל
אדם.
 - 33אלו הפטורים מתענית - 1 :חולה שהרופא (אפילו גוי) אמר
שצריך לאכול ,ואפילו החולה מתנגד ,אין שומעין לו .וצריך
לאכול - 2 .זקן שתש כוחו מחמת זקנה - 3 .חולה שאומר אינו
יכול להתענות והרופאים מתנגדים.
 - 34החולה שמותר לו לאכול ,מתחיל לאכול  30גרם פת או
הלפתן ,ושוהה כעשר דקות ,ואוכל לאחר מכן פרוסה שנייה ,שוב
שוהה כעשר דקות ואוכל פרוסה שלישית .עד שתעבור הסכנה.
אבל השתייה  40מ"ל וימתין חמש דקות בין שתייה לשתייה.
 - 35בשחרית אומר החזן :אבל אני בער ולא אדע כרשע ולא
צדיק ולא יאמר רשע.
 - 36בהבדלה במוצאי יום הכיפורים אין מברכים על הבשמים,
ואפילו כשחל שבת .וצריך לחפש אחר נר ששבת מערב יום
הכיפורים .ואם אין לו נר ששבת לא יברך מאורי האש.

דינים של סוכות

הרבה אנשים נוהגים לעמוד בכל לילה בפתח הסוכה מבחוץ
ופניהם לסוכה ,ומזמינים את האושפיזים וזה טעות ממה נפשך:
שאם האושפיזין בפנים ,בשביל מה מזמינים אותם? ואם הם
בחוץ ,איך מפנה גבו עליהם ,ואין מזמינים אורחים בדרך זה,
אלא יש לעשות כמו שכתוב בזוהר ובכף החיים ,להכנס לסוכה
לעמוד על פתח הסוכה מבפנים ויסתכל לתוך הסוכה ,וגם יפנה
פניו כלפי חוץ .אומנם:
 - 1נכון שכל אחד יעסוק בעשיית הסוכה ,ואם קשה לו בעצמו,
ישתדל בעשיית חלק ממנה ובפרט בסכך.
 - 2אין לסמוך הסכך ולהעמידו על צינורות של ברזל ,ולכן צריך
לתת על צינורות של ברזל קורות של עץ מארבע רוחות הסוכה,
ועליהם יעמיד הסכך.
 - 3מחיצות הדפנות שעשויות מסדינים או מיריעות שמתנדנדות
ברוח מצויה הרי אלה פסולים .אבל אם קשרם היטב ,ואין חשש
כלל שמא ינתקו הקשרים ,אז היא כשרה.
 - 4אוויר פוסל בסכך ברוחב שלשה טפחים ,ואילו סכך פסול
פוסל בארבעה טפחים אבל פחות משיעורים אלו כשרים אבל
אסור לישב תחתיהן.
 - 5מי שנפלה סוכתו ביום טוב ,מותר לומר לגוי לתקנה לו ביום

טוב.
 - 6מי שלא עשה סוכה ,עושה סוכה בחולו של מועד ואפילו ביום
שביעי.
 - 7שרשראות שנעשות מניירות צבעוניים או מניילון ,יש
להניחם בתוך ארבעה טפחים לסכך ולא יותר.
 - 8אין יוצאים ידי חובה באכילת כזית עוגה בליל חג הסוכות,
אלא בפת.
 - 9אם שכח "יעלה ויבוא" בברכת המזון בליל חג הסוכות ,ולא
נזכר עד שגמר ברכת המזון (עד לאחר שאמר לעד הא-ל בברכה
רביעית) חוזר לראש ברכת המזון.
 - 10מי שרוצה לאכול  55גרם פת ,צריך לאכול אותה בסוכה כל
ימי החג עם ברכת "לישב בסוכה" קודם ברכת "המוציא" .ואם
שכח לברך לפני האכילה ,יברך כל זמן שעודו ממשיך באכילתו.
 - 11אם מסופק אם בירך לישב בסוכה או לא .לא יברך דספק
ברכות להקל.
 - 12נשים פטורות מן הסוכה ,ואם מחמירות על עצמן לאכול
בסוכה ,יש שכר על זה ,אך לא יברכו "לישב בסוכה" וצריך לחנך
הקטנים ( 5או  )6לאכול בסוכה.
 - 13אסור לעשות סוכה תחת אילן או מרפסת ,אלא תחת אוויר
השמים.
 - 14צריך להניח את הסכך אחרי שהעמיד את הדפנות.
 - 15דבר שמסככין בו צריך שיהיה צומח מן הקרקע ותלוש
ושאינו מקבל טומאה.
 - 16אין לאשה לענות אמן לאחר ברכת לישב בסוכה ,ששומעת
בקידוש כדי שלא יהיה הפסק.
 - 17אם ירדו גשמים בשני הלילות פטור מסוכה ,ואם רוצה
להחמיר ימתין קצת אולי יפסקו הגשמים ,ואחר כך יכנס ויאכל
בסוכה .ולא יצער עצמו לזמן ממושך ואם אחרי שאכל בבית
פסקו הגשמים ,אם היה לפני חצות ,יכנס לסוכה ויברך לישב
בסוכה ,ויאכל כזית פת .ואם פסקו אחר חצות ,לא יברך לישב
בסוכה ,אלא אם כן אוכל פת יותר מכביצה.
 - 18האוכל עוגה יותר מ  55גרם ,חייב לאוכלה בסוכה ,אבל לא
יברך לישב בסוכה.
 - 19אומרים "שהחיינו" בשני לילות ראשונים של חג סוכות וגם
בשני הלילות האחרונים של החג.
 - 20אתרוג שניטלה פיטמתו (מלמעלה) או עוקצו (מלמטה) יש
מכשירים לצאת בו ידי חובה בחול המועד בלי ברכה .ואם חיבר
עוקצו על ידי מחט יכול לצאת בו עם ברכה ויש חולקים.
 - 21יש לאגוד את הלולב מערב יום טוב ,ואם לא מותר לאוגדם
ביום טוב עצמו אבל אסור לקשור אותם בחוט אלא בעלים של
לולב.
 - 22יתן ההדסים אחד מימין ואחד משמאל ,ואחד באמצע על
גבי השדרה ,ונוטה יותר לצד ימין ,והערבות אחת מכאן ואחת
מכאן.
 - 23מצווה גדולה להיות ניעור כל הלילה בליל הושענא רבה.
 - 24אם נשרו מההדס עלים ,כל שנשאר רוב בכל קן דהיינו שני
עלים מתוך שלושה כשר .ואם נשרו שני עלים מכל קן ברוב
שיעור ההדס פסול.
 - 25ערבה שנקטם ראשה פסולה ,וערבה שהתיבשה ברוב עליה
פסולה ,ובשעת הדחק נוטל בלי ברכה ,ואם נשרו רוב עליה
פסולה ,אבל אם נשרו מקצת עליה כשרה.
 - 26כשאוכל פת כביצה ( 56גרם) צריך לברך לישב בסוכה .יש
נוהגים לברך לישב בסוכה אחרי ברכת המוציא ,אך מנהגנו לברך
לישב בסוכה קודם ברכת המוציא.
 - 27ימים שבין יום הכיפורים לסוכות אומרים יהי שם.
 - 28אף על פי שמותר לאכול פירות או לשתות מים מחוץ לסוכה,
אם הוא באמצע סעודתו בסוכה ,אסור לטעום כלום מחוץ
לסוכה ,אפילו מים .וכן כשיש פרוסה בפיו והתחיל ללעוס ממנה
בסוכה ,אם יצא מהסוכה ,אסור לו להמשיך ללעוס מחוץ
לסוכה ,אלא יקפוץ פיו עד שיחזור לסוכה .וביום השבת עליו
לשתות ולאכול כל דבר בסוכה.

התורמים לעלון זה

הרופא האדון רפאל אלגדע ואשתו הגברת רינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים לכל המתרפאים אצלו כתיבה וחתימה
טובה אמן *** האדון אלי לוי ואשתו הגברת ביקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות אמן *** .האדון יהושע כודרייה ואשתו
הגברת סוזאן ובניהם לברכה ולהצלחה ובזכות המועדים
הקדושים ישלח לבתם הבחורה פרידה בן זוג מתאים ,ובנים
זכרים לבניהם אהרן ושמואל אמן כן יהי רצון *** .הגברת רינה
חמדאני ובניה ובנותיה לברכה ולהצלחה ולמועדים לשמחה
אמן *** .הגברת אולגה יוסף בת ביללה מאחלת לאמה ובנותיה
וחתניה ובניהם ולהרב אהרן פרחי ומשפחתו עבור העלונים
שמוציא מדי שבוע כתיבה וחתימה טובה ומועדים לשמחה אמן.
*** איש חסד בעילום שם לברכה ולהצלחה עם כל המשפחה
אמן *** .האדון יוסף אלגדע ואשתו הגברת ויקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמו רחל בת לטיפה ולע"נ אביה המנוח שלמה
סוויד בן בדיעה ולע"נ המנוח דודה אלי סוויד בן בדיעה ע"ה
אמן *** .הגברת שילה קטש סוויד ובנה ויקטור לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו ובעלה המנוח אלי סוויד בן בדיעה ע"ה
אמן *** .האדון מאיר ווהבה ואשתו הגברת פולין ובניהם לברכה
ולהצלחה וחתימה טובה אמן *** .הגברת סופי מוגרבי ובניה
לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון סולי זקי בווביה ואשתו
הגברת מאלי ובניהם לברכה ולהצלחה אמן *** .הגברת נינה
אלוויא ובעלה האדון גבריא ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אמה פוליט בת מזל ע"ה אמן *** .האחים המבורכים ג'ק ,ג'ווי,
ריזי ,ווירא ולינה למשפחת סרדאר לברכה ולהצלחה ולע"נ
אדונתם אמם רחל בת אלוירה ע"ה אמן *** .האדון שלמה שלוח
הכהן ואמו הגברת סילי ואשתו הגברת ליליאן ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יוסף שלוח בן אמיליא ע"ה אמן.
*** האדון איזק שקאלו ואחיותיו גרסיה ,שילה ,ויוליט,
אסטיללה ,כלודי לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אמם ביללה בת כחילה ע"ה אמן *** .האדון ליון פרחי ואשתו
הגברת איווה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ רחל סיתהון בת
בהייה ע"ה אמן.

**********
בעל המכולת אברהם כהן:
Cohen’s Mini Market
902 Ave U Brooklyn N.Y.
מקבל Food Stamp
(347) 348-9779
בעלת בית המרקחת
הגברת ויויאן ג'ק כבאריתי,
מקבלת כל סוגי ביטוחי הבריאות,
משלוח תרופות חינם עד הבית
(718) 758-4800 * 2934 Ave R
התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$2,300
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,131,800 -
 +800מבקרים מהעלון הקודם.

כל מי שיכול לתרום לעלון זה
יבורך מפי עליון אמן.

**********

www.BethYosef.com

